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BOLETIM DA FREGUESIA

DE SANTO ANTÓNIO

OLIVAIS
SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS
UMA FREGUESIA 
SEMPRE SOLIDÁRIA.

O exercício do cargo de presidente da Assembleia de 

Freguesia de Santo António dos Olivais- uma freguesia 

de referência, mesmo no contexto nacional, tendo em 

conta, nomeadamente, a sua população e o universo de 

eleitores – tem-me facultado testemunhar o dinamismo, 

o rigor e a dedicação da Junta de Freguesia e dos 

membros que integram a Assembleia de Freguesia, 

sejam eles eleitos nas listas da Coligação por Coimbra 

(PPD/PSD - PPM-MPT), do Partido Socialista, do CPC – 

Cidadãos por Coimbra, do PCP – PEV/CDU ou, por fim, 

do CDS/PP.

Detentores de vastas e importantes competências 

de fiscalização e de apreciação da actividade da JF, 

os deputados – aqui designados no sentido amplo de 

membros de um órgão deliberativo – das referidas 

bancadas exercem, de facto, uma apertada e construtiva 

vigilância sobre o órgão executivo, examinando os 

documentos de gestão financeira e os planos de 

actividade, apresentando propostas, requerendo 

intervenção na área da freguesia em matéria de higiene 

e espaços verdes, de acção social e solidariedade, de 

educação, cultura e lazer, de desporto e juventude, 

sempre numa óptica de respeito e fidelidade 

ao mandato que lhes foi outorgado em 

eleições livres e democráticas.

Para mim tem sido um privilégio e 

uma honra presidir a uma assembleia 

constituída por autarcas tão distintos 

e tão empenhados.

O Presidente da 
Assembleia de Freguesia 
de Santo António dos Olivais

Francisco Rodeiro

EDIÇÃO E PROPRIEDADE: Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais
ENDEREÇO: Rua Flávio Rodrigues, n.º 21; 3000-550 Coimbra
COMISSÃO REDATORIAL: Executivo da Junta de Freguesia 
EXECUÇÃO GRÁFICA: Like a lot, Lda 
EDIÇÃO ELECTRÓNICA: http://www.jfsao.pt
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O 162.º aniversário da Junta de 
Freguesia de Santo Anónio dos 
Olivais, comemorado no passado 
dia 26 de novembro, foi aprovei-
tado para homenagear o cidadão 
Fernando Luís Mendes Silva. 
“Mendes Silva”, como ficou 
conhecido na história da cida-
de, é um dos responsáveis pela 
criação do bairro residencial 
da Solum no ano de 1964. Um 
espaço habitacional da cidade 
de Coimbra que se encontra 
inserido no espaço da fregue-
sia e que foi “idealizado” com o 
objetivo de cumprir a carta de 
Atenas (1942), de Le Corbusier, e 
os princípios nela consagrados: 

“habitar, trabalhar, recriar e cir-
cular”. Uma proposta que obte-
ve a aprovação do município e 
que permitiu tornar aquela zona 
“uma área de excelência da cida-
de”. “A sua configuração” mere-
ce rasgados elogios, pois para 
além da zona habitacional estão 
presentes nesta área alguns dos 
mais importantes equipamen-
tos desportivos e educativos da 
cidade.
A sessão evocativa, que contou 

com a presença do presidente da 
câmara Manuel Machado, decor-
reu “onde tudo começou” - na 
atual rua General Humberto Del-
gado - e serviu ainda para anun-
ciar a criação de um novo jardim 
para servir a zona, junto ao Cen-
tro Escolar Solum Sul, e que irá 
ter o nome de Mendes Silva.
Fernando Luís Mendes Silva nas-
ceu em 1930 e faleceu em 1992, 
em consequência de um trágico 
acidente de viação. Ao longo da 
sua vida, foi, em conjunto com 
Rui Castro Pita, um dos sócios 
da empresa “Solum, Construções 
de Coimbra, Lda”. No período 
entre 1983 e 1985, foi presidente 
da Câmara Municipal de Coimbra. 
No ano em que faleceu, Fernan-
do Luís Mendes Silva ocupava a 
presidência da Académica/OAF, 
cargo para o qual tinha sido elei-
to em janeiro de 1990.
Refira-se que este tipo de 
cerimónias inserem-se na política 
definida pelo executivo de reali-
zar atividades no aniversário da 
freguesia que permitam dar visi-
bilidade a pessoas e instituições 
de Santo António dos Olivais.

HOMENAGEAR 
O AUTARCA 
E EMPREENDEDOR 
MENDES SILVA

MANUEL CORREIA 
DE OLIVEIRA
Presidente da 
Junta de Freguesia

CULTURA NAS MAIS DIVERSAS 
DIMENSÕES E EXPRESSÕES
A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais tem apostado na 
Cultura nas mais diversas expressões e dimensões: gastronomia; artesa-
nato; festas populares e romarias; literatura; dança; teatro; música; moda 
e património (edificado, natural e imaterial). O objetivo é preservar os 
valores e transmiti-los às nossas gerações mais novas.
A nossa programação vai desde a cultura popular à cultura mais erudita. 
A prossecução deste equilíbrio de iniciativas deve-se á vontade deste 
executivo abranger públicos diversificados, pois esta é uma freguesia 
com uma vasta dimensão geográfica e, como tal, apresenta uma diversa 
realidade social e cultural.
Desta forma, vamos dar continuidade às atividades que organizamos e 
que são do agrado dos nossos moradores. São os casos do Carnaval de 
Coimbra, Romaria do Espírito Santo, Feira das Coletividades/Associa-
ções, Feira do Sótão, Feira do Artesanato, Feira à Moda Antiga, Festejos 
dos Santos Populares, Marchas Populares, Serões Culturais e Musicais, 
Homenagem aos Avós no Dia Mundial dos Avós, Dias da Música, Mulher, 
Poesia, Árvore e Ambiente, entre outras.
Por outro lado, iremos apostar na promoção de novos projetos culturais 
e criativos na freguesia. Um trabalho onde são essenciais as parcerias 
com as instituições sediadas no território da nossa freguesia. A saber: 
Escola Superior de Educação, através dos cursos de Teatro e de Ani-
mação Socioeducativa; Instituto Superior Miguel Torga; associações 
culturais e recreativas da freguesia; escolas de dança; Conservatório de 
Música de Coimbra; Academia da Música de Coimbra; Academia Tone 
Music School; Teatrão; Casa do Pessoal dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra; Grupo Folclórico da Cova Douro; Grupo Folclórico de 
Coimbra e muitos outros agentes culturais.
Com todos eles, e em conjunto, este pelouro tem revelado novos proje-
tos, pensado em novos espaços culturais e novas formas de transmitir os 
valores da cultura. Em todas as iniciativas, temos envolvido uma grande 
parte da população de modo a que a nossa freguesia seja considerada 
uma referência em termos culturais, quer para os que cá vivem, bem 
como, para todos aqueles que nos visitam.

GRAÇA OLIVEIRA
Responsável pelo 
Pelouro da Cultura

Comemorações do Dia Mundial da Música Encontros Mágicos

Feira à Moda Antiga Cantar as Janeiras Coro da Freguesia dos Olivais
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A antiga Escola Primária da Rocha Nova foi cedi-
da pela Junta de Freguesia de Santo António 
dos Olivais à Associação de Bem-Estar, Cul-
tura e Desenvolvimento Social (ABCD) de S. 
Romão. Uma Instituição Particular de Solidarie-
dade Social (IPSS) criada em 2001 e que esteve 
sediada na antiga Escola Primária do Luzeiro, na 
nossa freguesia. Estas instalações, cedidas em 
contrato de comodato pela câmara de Coimbra, 
já não “chegavam” para as necessidades desta 
instituição. Como tal, o executivo da Junta de 
Freguesia de Santo António dos Olivais ence-
tou contactos com a autarquia conimbricense 
para a cedência da escola na Rocha Nova, que 
se encontrava desativada há quatro anos. 
Conseguido o acordo, o executivo decidiu efe-
tuar obras no interior e no exterior do edifício, 
de forma a que desde o primeiro trimestre deste 
ano ele pudesse albergar a instituição. Esta trans-
ferência permitirá que a ABCD de S. Romão pos-
sa prosseguir “a sua obra, bem como dar apoio 
social a esta zona da freguesia que se encontra 
carenciada de apoio social”. 
Refira-se que a ABCD de S. Romão desenvolve 
atividades para idosos, atividades de estimula-
ção terapêutica para pessoas com demência/ 
Alzheimer e presta serviço de apoio domiciliário.

NOVAS 
INSTALAÇÕES
DA ABCD 
DE S. ROMÃO

MANUEL CORREIA DE OLIVEIRA
Presidente da Junta de Freguesia

A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais foi pioneira no ano de 
2014 quando lançou no concelho de Coimbra o projeto do Orçamento Parti-
cipativo Jovem. A iniciativa teve um enorme sucesso, de tal forma que este 
ano decidimos alargá-la aos restantes moradores da freguesia.
O Orçamento Participativo Geral (OPG) entra em vigor no presente ano. As 
propostas, no valor total de 10.000 euros, podem ser apresentadas por um 
cidadão, a nível individual, ou por grupos de cidadãos. Ação Social e Soli-
dariedade e Ambiente, Lazer e Bem-Estar são os temas dos projetos que 
devem ser entregues e que serão, depois, alvo de análise técnica por parte 
da comissão indicada pelo executivo da Junta de Freguesia.
As propostas escolhidas terão, depois, de ser alvo de uma apresentação 
pública em Assembleia Participativa e posterior discussão pelos participan-
tes nessa reunião.
A votação é presencial na sede da junta, mediante recenseamento efetuado 
para o efeito. O regulamento prevê que, numa próxima edição, os interes-
sados possam exercer o seu direito de voto por via eletrónica, mas nesta 
primeira edição isso ainda não será possível.
Os resultados da votação serão divulgados em Assembleia de Freguesia Ordi-
nária, com os projetos a terem de estar prontos até ao final do presente ano.
Quanto ao Orçamento Participativo Jovem, a terceira edição sofrerá peque-
nas alterações. A principal é que o executivo irá contemplar apenas um dos 
projetos apresentados no valor total de 10.000 euros. As datas e os pressu-
postos são idênticos ao do Orçamento Participativo Jovem de 2016. Todas 
as informações estão disponíveis no sítio da internet da Junta de Freguesia 
de Santo António dos Olivais (www.jfsao.pt).

PEDRO MENDES 
DE ABREU
Tesoureiro

ORÇAMENTO CADA VEZ MAIS PARTICIPATIVO

OBRAS REALIZADAS PELA JUNTA 
DE SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS

Requalificação de pequenas travessias no Bairro Norton de Matos

Requalificação da rua 
Octaviano de Sá - 2.ª fase

Construção de passeios 
na rua Bernardim Ribeiro

Requalificação da rua que circula a Praceta Padre José Anchieta
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Os espaços verdes públicos são 
uma das prioridades das nossas 
equipas de limpeza. Nos últimos 
três anos, fizemos mais de cin-
co mil intervenções. Este traba-
lho teve como resultado prático 
a descarga de 173 toneladas de 
lixo. Para que tal fosse possível 
contámos, em média, com oito 
homens, a quem eu quero aqui 
deixar uma palavra de apreço e 
agradecimento pelo empenho 
revelado nas suas tarefas.
A limpeza do espaço público 
conta com o apoio da Câmara 
Municipal de Coimbra, entidade 
com quem celebramos um pro-
tocolo de delegação de com-
petências para esta legislatura. 
Nesse acordo, ficaram estabe-
lecidos os locais que cabem a 
cada uma das entidades efetuar 
as respetivas limpezas. Só que, 
em muitos dos casos, a Junta 
de Freguesia de Santo António 
dos Olivais tem de substituir o 
município. A falta de limpeza e 
as queixas da população levam 
a que tenhamos de intervir, mas 
sempre “dentro das nossas 
possibilidades”. Ao contrário 
de outros tempos, este execu-
tivo tem apostado numa forte 

política de limpeza do espaço 
urbano. Desde que entrámos 
em funções, não prescindimos 
de efetuar anualmente cinco 
voltas à freguesia, de forma a 
que os seus moradores se pos-
sam orgulhar de aqui morarem.
Desta forma, as nossas viaturas 
realizaram entre 2014 e 2016 
mais de 55 mil quilómetros e o 
trator de limpeza efetuado mais 
de 923 horas de trabalho.
As escolas são a outra priori-
dade destas equipas. Nestes 
últimos três anos, foram perto 
de 1.000 as intervenções efe-
tuadas. Também aqui temos 
um protocolo de delegação de 
competências com a Câmara 
de Coimbra. Um acordo que 
prevê a comparticipação do 
município em trabalhos como 
a mudança de lâmpadas, arran-
jo de fechaduras, colocação de 
vidros, adaptação dos espaços 
escolares para crianças com 
deficiência, arranjo de pisos e 
manutenção dos espaços des-
portivos.
Os dois homens da “oficina” 
têm-se revelado uma ajuda fun-
damental na realização destas 
intervenções no espaço escolar.

FREGUESIA 
LIMPA E QUE 
DÊ ORGULHO 
AOS SEUS 
MORADORES

MOURA TÁVORA
Responsável pelos 
Espaços Verdes 
e Higiene

O executivo tem 
apostado na rea-
lização de obras 
que melhorem 
as condições 
existentes nos 
dois cemitérios 
da f regues ia . 
Para tal, temos 
e fetuado um 
c o n j u n t o  d e 
i n t e r v e n ç õ e s 
que garantam 
a  s e g u r a n ç a 
daqueles que 
frequentam o 
cemitério princi-
pal e o cemitério 
de Nossa Senho-
ra das Dores.
No cemitér io 
principal, recu-
perámos o muro 
junto à Calçada 
do Gato, o qual se encontrava em risco de ruína. Um 
trabalho que contou com a colaboração da Direção-
Geral do Património Cultural (DGPC), tendo este 
executivo seguido as suas indicações na intervenção 
efetuada. Neste ano, vamos efetuar a recuperação do 
muro interior do cemitério principal junto à Igreja, o 
qual apresenta problemas de sustentação. 
No Cemitério de Nossa Senhora das Dores, o aterro da 
sua construção estava a colocar em causa a susten-
tabilidade dos muros. Desta forma, decidimos realizar 
obras de saneamento das águas pluviais e, ao mesmo 
tempo, calcetar as partes que ainda estavam em terra 
batida. Tudo para que este espaço voltasse a ganhar 
a dignidade histórica que já teve anteriormente.
Nestas intervenções, é de realçar o trabalho de orga-
nização do ossário construído em 1936 e que foi 
transformado em cendrário. Ao mesmo tempo, temos 
estado a exigir a limpeza e manutenção dos jazigos e 
sepulturas perpétuas aos seus “concessionários. Este 
executivo edificou ainda um jazigo da freguesia, onde 
são colocadas as urnas com os restos mortais dos jazi-
gos e sepulturas perpétuas que não são reclamados.

RECUPERAR 
OS ESPAÇOS

ANTÓNIO GOMES 
FIGUEIREDO  
Responsável 
Pelouro Cemitério
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O NOSSO ENFOQUE 
SÃO AS PESSOAS
Conscientes da proximidade que as Juntas de Freguesia têm da 
comunidade, e com o intuito de assumir um papel pioneiro e de 
relevo na resolução/minimização dos problemas sociais concre-
tos da população que serve, foi criado em 1998 o Gabinete de 
Ação Social. 
Com um desempenho que prima pela discrição só algumas das 
inúmeras ações levadas a efeito por este gabinete são do conhe-
cimento da população em geral. Ao longo dos anos, e com a 
passagem de diferentes executivos, a importância do trabalho 
desenvolvido nesta área tem-se consolidado e evoluído para pata-
mares que vão além das competências próprias ou delegadas de 
uma Junta de Freguesia. 
O gabinete procura atender, apoiar, esclarecer, encaminhar pes-
soas que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade 
dando-lhes a possibilidade de colocar os seus problemas. O aten-
dimento é personalizado e confidencial, respeita a dignidade da 
pessoa que recorre ao apoio com o intuito de ganhar a sua con-
fiança, envolvimento e participação ativa na resolução dos seus 
problemas. O trabalho desenvolvido pelo gabinete centra-se na 
prestação de diversos tipos de apoio necessário para a reversão 
da situação de vulnerabilidade social e/ou económica, no sentido 
de promover a mudança e, consequentemente, a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas/famílias.
A superação das fragilidades e a promoção das potencialidades 
são os objetivos principais que este gabinete procura atingir com 
as pessoas que a ele recorrem. A avaliação dos agregados, o 
trabalho interinstitucional e a articulação com outros serviços/
agentes sociais e grupos informais que operam no terreno são 
importantes para se chegar a um diagnóstico da situação. O tra-
balho em rede é privilegiado uma vez que só com o envolvimento 
de todos e dada a multiplicidade dos problemas que as famí-
lias apresentam conseguimos potenciar os recursos que podem 
conduzir a uma melhor resolução da sua situação. Mediante a 
natureza do(s) problema(s) apresentado(s)/detetado(s), pode 
ser utilizado o recurso da visita domiciliária para aferir as reais 
necessidades e problemas das pessoas que procuram o gabinete. 
Só então é possível adotar as diligências necessárias no senti-
do de encaminhar/orientar/aconselhar as pessoas para recur-
sos existentes na comunidade e/ou prestar o apoio necessário 
à reversão/minimização da situação de vulnerabilidade social e/
ou económica em que se encontram.
O nosso enfoque é e serão sempre as pessoas, os seus proble-
mas, as suas necessidades e a nossa intervenção visa ajudar a 
minimizar as consequências inerentes a um período de crise. A 
natureza dos problemas que nos são apresentados exige que haja 
da nossa parte o respeito, a sensibilidade e o sigilo no tratamen-
to de questões tão sensíveis e delicadas como as que connosco 
partilham num momento de fragilidade. É por esse motivo que 
continuaremos a trilhar este caminho, sob o lema da Freguesia 
Solidária, mas sem que haja da nossa parte o intuito de por em 
evidência o que merece ser tratado com subtileza e dignidade.

GRAÇA OLIVEIRA
Responsável pelo 
Pelouro da Ação Social

UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

ANABELA RAMOS
Responsável pelo 
Pelouro da Educação

A ação educativa do nosso 
executivo tem tido como 
principal preocupação a 
promoção de um conjunto 
de atividades que cheguem 
ao maior número de pessoas 
ligadas ao setor. Fruto dessa 
aposta, a Junta de Freguesia 
de Santo António dos Olivais 
decidiu levar a efeito um con-
junto de sessões com interes-
se para a nossa comunidade 
educativa.
No passado mês de dezembro, 
quero aqui salientar a realiza-
ção na Escola EB 2,3 Eugénio 
de Castro de uma reunião 
com os encarregados de edu-
cação sobre “Comunicar em 
Segurança”. A dinamização 
coube à formadora da Portu-
gal Telecom, Maria da Luz, e 
teve como objetivo divulgar 
“as boas práticas” relativamen-
te à segurança informática, 
ao mesmo tempo que deu a 
conhecer algumas sugestões 
sobre esta matéria. A popula-
ção sénior da freguesia será a 
visada nas próximas sessões 
que o executivo irá promover.
Antes das férias letivas, e em 
colaboração com os serviços 
da Proteção Civil da Câmara 
Municipal de Coimbra, efe-
tuamos algumas ações em 
escolas do 1.º ciclo da fregue-
sia visando dar conselhos aos 
mais novos sobre os cuidados 
a ter com a exposição solar ou 
a proteção da floresta, entre 
outras temáticas relacionadas.  
Os comportamentos de risco 
mereceram a nossa atenção, 
querendo aqui agradecer o 
apoio dado pelo Instituto da 
Droga e Toxicodependência 
na realização das sessões nas 
escolas da freguesia.
Em breve, iremos levar a efei-
to uma sessão, dedicada aos 
mais novos, sobre alimentação 
saudável. 

ATIVIDADES DO CENTRO SOCIAL
ATÉ 31 DE JULHO DE 2017

09h30 – 11h00
Alfabetização 
de Adultos 1

14h00 – 17h00
Ateliê rendas 
e bordados

Tarde
Apoio ao Estudo
2º/3º ciclos

09h30 – 11h00
Alfabetização 
de adultos 2

9h30-10h30 
Informática

10h45-11h45 
Informática

14h00 – 17h00
Ateliê rendas 
e croché

Tarde
Apoio ao Estudo
2.º/3.º ciclos

Manhã
Encerrado

14h00 – 17h00
Ateliê Artes 
Decorativas

Tarde
Apoio ao Estudo
2.º/3.º ciclos

17h30-19h00
Apoio ao Estudo 
1.º ciclo

09h30 – 11h00
Alfabetização 
de Adultos 3

15:30 – 17:00
Projeto solidário 
“A mão e a cores”
- Enxovais

Tarde
Apoio ao Estudo
2.º/3.º ciclos

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

Manhã
Encerrado

14h00 – 17h00
Ateliê de 
Costura

14h30 – 16h30
Ateliê de 
Desenho e 
Pintura (*)

Tarde
Apoio ao Estudo 
2.º/3.º ciclos

17h30-19h00
Apoio ao Estudo
1.º ciclo

(*) - na sede 
da Junta de Freguesia

Inscrições:
Junta de Freguesia de 
Santo António dos Olivais
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APOSTA NAS 
PARCERIAS
DESPORTIVAS

MOURA TÁVORA
Responsável pelo 
Pelouro do Desporto

Na área do desporto, este executivo da Junta de Freguesia de 
Santo António dos Olivais tem apostado nas parcerias com os 
clubes e coletividades existentes na freguesia. Esta política per-
mitiu a realização de diversos eventos, alguns deles já de âmbito 
nacional.
Um deles é o Coimbra Trail Santo António dos Olivais - organizado 
pelo Coimbra Trail Running - e que, no passado mês de outubro 
juntou mais de 800 participantes. A segunda prova, marcada para 
o dia 1 de outubro de 2017, já integra o campeonato nacional da 
modalidade. Esta competição decorreu no perímetro urbano e 
rural da freguesia, tendo agradado a todos os participantes.
Em meados de novembro, o Parque Linear do Vale das Flores foi 
palco da 2.ª edição da Corrida de Santo António dos Olivais. A 
prova, organizada em conjunto com o Cluve - Clube de Veteranos 
de Coimbra, contou com a presença de mais de duas centenas 
de atletas. Nesta mesma manhã teve lugar a Caminhada Solidária, 
com a verba angariada nas inscrições a reverter para a Sociedade 
Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM).
Os dois torneios anuais de ténis para jovens, realizados pelo Clu-
be de Ténis de Coimbra; o Concurso de Pesca promovido pelo 
Clube Recreativo do Calhabé ou o 1.º Rally Paper Santo António 
dos Olivais, organizado em parceria com o Centro de Juízes de 
Automobilismo, merecem destaque e antecipam um ano de 2017 
cheio de iniciativas de cariz desportivo, sendo alguns deles novi-
dade para os moradores da nossa freguesia.
É de assinalar que este executivo implementou um regulamento 
desportivo para apoiar os clubes da freguesia e que, desde 2014, 
já permitiu entregar mais de 55 mil euros a todas as coletividades.

O Carnaval do Norton de Matos, 
organizado pela Junta de Fre-
guesia de Santo António dos 
Olivais, foi um sucesso em ter-
mos de público e de figurantes 
nas ruas do Bairro. O bom tem-
po que se fez sentir ao longo da 
tarde de domingo permitiu que 
a adesão tivesse superado “as 
melhores expetativas da orga-
nização”. Na presente edição, é 
de assinalar a presença de meio 
milhar de foliões numa iniciativa 
que se carateriza pelas raízes 
populares e onde não faltaram 
as fanfarras, os gigantones e os 
“Zés Pereiras”.
O “rei” João Santos (licenciado 
em Desporto pela Escola Supe-
rior de Educação de Coimbra) 
e a “rainha” Beatriz Dinis abri-
lhantaram o corso que durou 
cerca de três horas e que cul-
minou com a atribuição de pré-
mios aos três melhores grupos 
presentes: Wee (misto de insul-
fláveis, figurantes e mascotes 
em andas), o Grupo “Saúde a 
Bombar em Auto-Patas” (Cen-
tro de Saúde do Bairro Norton 
de Matos) e o Tuck-Tuck da 
Associação de Pais da Escola 
EB1 Bairro Norton de Matos. 

MILHARES NO BAIRRO NORTON DE MATOS
PARA O DESFILE DE CARNAVAL
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VICTORIANO NAZARETH
Presidente do Conselho de Administração do Centro 
de Arbitragem de Conflitos do Consumo de Coimbra 

e membro da Assembleia de Freguesia 
de Santo António dos Olivais

ONDE ACEDER EM CASO DE CONFLITO

Em boa hora, a Junta de Fre-
guesia de Santo António dos 
Olivais entendeu editar um 
Boletim, criando um novo canal 
de comunicação com os respe-
tivos fregueses e melhorando a 
forma de fazer chegar a todos 
os cidadãos aquilo que vai 
fazendo em prol da freguesia.
Aproveitando o novo meio que 
nos é agora facultado e porque 
julgamos enquadrar-se sua na 
linha editorial, queremos contri-
buir para a divulgação de algo 
que interessa de sobremaneira 
aos cidadãos, na sua qualidade 
de consumidores. E, se tiver-
mos em conta que grande par-
te da população da freguesia 
é economicamente carenciada 
ou se encontra, por esta ou 
aquela razão, fragilizada, mais 
se importante se torna divulgar 
informação que a todos inte-
ressa.
Convém também lembrar que, 
na nossa qualidade de deputa-
dos à Assembleia de Freguesia, 
nos assiste a responsabilidade 
de informar os nossos eleitores 
e fregueses.
Como todos nós já alguma vez 
constatámos, nem sempre a 
relação entre consumidores e 
comerciantes, ou fornecedores 
de serviços, decorre de forma 
mais transparente e pacífica. 
As vendas agressivas, a publici-
dade enganosa, o não cumpri-
mento por uma das partes do 
contrato (vendedor e compra-
dor) que se estabeleceu na ati-
vidade de compra e venda são 

alguns dos motivos que levam 
à existência de conflitos e à 
inevitabilidade de apresenta-
ção de reclamações nas entida-
des judiciais competentes.
No entanto, porque o serviço 
público de justiça tem dificul-
dade de resolver, em tempo 
útil, os mais variados conflitos 
gerados pela vida económi-
ca, especialmente no que diz 
respeito aos pequenos confli-
tos da atividade comercial e de 
serviços, foram criadas enti-
dades que, pela sua pequena 
dimensão e pela sua estrutura 
simples e flexível, respondes-
sem de forma simples, rápida e 
quase gratuita às necessidades 
dos cidadãos.
Nascem assim os Centros 
de Arbitragem que, no caso 
de Coimbra, desde 1992 vem 
proporcionando uma solução 
extrajudicial simples, rápida e 
pouco onerosa para resolver 
litígios entre consumidores e 
comerciantes ou fornecedores 
de serviços.
Ora, constatando-se existir 
uma grande falta de conheci-
mento por parte dos cidadãos 
a respeito dos direitos que a 
lei lhes confere, por um lado, 
e, por outro, das instituições 
e meios que existem e a que 
podem aceder em caso de 
conflito, aproveitamos para 
lembrar que podem resolver 
as suas questões relaciona-
das com a transação de bens, 
fora dos tribunais normais e 
de forma gratuita, no Centro 

deArbitragem de Conflitos de 
Consumo de Coimbra/Tribunal 
Arbitral, sediado na Avenida 
Fernão de Magalhães, nº. 240 
- 1º., em frente ao edifício dos 
CTT.
E, se antes, apenas os confli-
tos ocorridos de forma direta 
e no espaço nacional estavam 
abrangidos pela resolução 
alternativa, agora – após a 
publicação da Lei nº. 144/2015, 
de 8 de Setembro – os pro-
cedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios, não só 
adquiriram um âmbito trans-
fronteiriço no espaço da União 
Europeia, como também passa-
ram a abranger os litígios em 
linha, isto é, os que têm origem 
nas trocas comerciais efetua-
das através dos meios eletróni-
cos de comunicação, internet e 
outros.
Para apresentarem uma recla-
mação os cidadãos podem fazê-
-lo de forma direta, dirigindo-se 
à respetiva sede no endereço já 
referenciado, ou indiretamen-
te, através do site do CACCC 
(http://www.centrodearbitra-
gemdecoimbra.com), bastan-
do, para isso, preencherem o 
impresso nele constante.
As questões poderão ser resol-
vidas através de atos de mera 
mediação ou conciliação entre 
as partes, ou por arbitragem, 
sendo que, em qualquer das 
situações as decisões serão 
proferidas por magistrado judi-
cial, constituindo títulos execu-
tivos com valor de sentença.

SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS
O MAIS IMPORTANTE SÃO AS PESSOAS

POLICIAMENTO 
DE PROXIMIDADE

ESPAÇO PSP - COMANDO DISTRITAL DE COIMBRA

A PSP foi, ao longo da 
última década, criando 
programas específicos 
cujas características 
têm como base o poli-
ciamento de proximi-
dade. São exemplos a 
Escola Segura, Apoio 
ao Idoso 65, Comércio 
Seguro, Apoio à Víti-
ma e Táxi Seguro.
Por terem como 
denominador comum 
o policiamento de 
proximidade, foi 
adotada a expressão 
“Modelo Integrado 
de Policiamento de 
Proximidade” (MIPP) 
que, numa estratégia 
global, através do 
estabelecimento de 
objetivos estratégicos 
e operacionais, visou 
congregar todos os 
programas que coe-
xistiam à época de 
forma espartilhada.
Assente maioritaria-
mente na proatividade 
policial, o policiamen-
to de proximidade 
consiste na afetação 
de meios humanos e 
materiais a determi-
nada área geográfi-

ca com a primordial 
preocupação, parale-
lamente à sua ativida-
de policial originária, 
em identificar proble-
mas específicos que, 
não tendo relevância 
criminal ou contraor-
denacional, podem 
vir a degenerar nesse 
tipo de ocorrências.
Existindo uma enorme 
probabilidade de êxito 
da prevenção quando 
a intervenção ocorre 
na fase embrionária 
dos fenómenos, a 
missão principal dos 
elementos de proximi-
dade gravita em torno 
das informações, isto 
é, terão que conhe-
cer toda a sua área 
de responsabilidade, 
recolher dados, con-
firmar esses mesmos 
dados, e transmiti-las 
ao escalão supe-
rior para que sejam 
envolvidas todas as 
entidades com res-
ponsabilidade e que 
possam contribuir 
para a resolução dos 
problemas identifica-
dos.

A confiança entre os cidadãos e os elementos de 
proximidade não surge naturalmente por si só. 
Tem que ser promovida e conquistada sob todas 
as formas legais. Impõe-se, por isso um hiato de 
tempo, acrescido de um conjunto de circunstâncias 
para que se alcance a confiança. Sem ela podemos 
implementar vários modelos de policiamento, mas 
nunca o modelo de policiamento de proximidade.
Também não deve ser associada a componente 
reativa da PSP com o policiamento de proximida-
de, ressalvadas as situações graves onde a inter-
venção se impõe de forma urgente.
Devem-se ainda respeitar as teses que o mundo 
científico já produziu relativas ao modelo de poli-
ciamento de proximidade, tal como o rácio entre 
habitantes e elementos policiais afetos, a delinea-
ção das áreas de responsabilidades, a necessidade 
de pacificar as zonas urbanas sensíveis antes da 
implementação de Equipas MIPP, entre outras. 
Este tipo de gestão, assente essencialmente no 
princípio de concordância prática entre a compo-
nente reativa da atividade policial e o policiamento 
de proximidade, respeitando os princípios basila-
res deste constitui o grande desafio atual, sendo 
certo que a população e poder político exigem 
permanentemente à PSP a busca pela prevenção 
e também a garantia da reação.

A SUA IMPORTÂNCIA

Ações de sensibilização

01 out 2016. O dia do Idoso, no âmbito do Programa 
+65 – A PSP com os idosos – a Solidariedade não 
tem idade, que contemplou a visita e entrega de uma 
flor a alguns idosos
11 nov 2016. Violência Escolar, na Escola EB1 do 
Tovim
12 jan 2017. Bullying e Ciberbullying, na EB1 Solum 
Sul
10 fev 2017. Operação 112 Clica em segurança, na 
EB1 Santo António dos Olivais
14 fev 2017. Violência no Namoro nas Escolas 
Secundárias Infanta D. Maria, Avelar Brotero e Colé-
gio Rainha Santa Isabel



ONDE TODOS CONTAM

CENTRO SOCIAL 

      +351 926 373 738

Horário: 
2ª, 3ª e 5ª das 09h30 às 12h00 
e das 14h00 às 17h30
4ª e 6ª das 14h00 às 19h00

ESTAÇÃO DOS CTT

      +351 966 233 630 

R. Bernardo de Albuquerque 
n.º 132 – Olivais
Horário: 
2ª a 6ª das 09h00 às 17h45

JUNTA DE FREGUESIA 
DE SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS
Rua Flávio Rodrigues n.º 21
3000-550 Coimbra

      +351 239 790 900

      +351 963 963 100

       jfsao@hotmail.com

       www.jfsao.pt

       www.facebook.com/FSAOlivais

Horário: 
2ª a 6ª das 9h30 às 13h00 
e das 14h00 às 17h30

CEMITÉRIO

       +351 239 701 626

Horário: 
2ª a Sábado 
das 08h00 às 17h00
Dom e Feriados 
das 08h00 às 13h00


